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In juni 2016 leidde Jan Van den Berghe een 
participatietraject rond het park naar aanleiding 
van een herinrichting in het dossier van het 
Nieuw Dienstverleningscentrum. Het rapport dat 
daaruit voortkwam werd bij het bestek van deze 
opdracht meegegeven aan de kandidaat-
ontwerpers.

In het rapport werd gesproken over 7 
speerpunten die door de participantengroep 
naar voren werden geschoven als gedragen 
aandachtspunten bij het ontwerp van het nieuwe 
park.
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bafoRonde 1
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Ontwerptraject

Oktober november: bijsturing ontwerp

Eind december vergunningsaanvraag

Begin 2018 bestek: keuze liggen vast

groendienst 

SPK 

brandweer 
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1 Het Park Tempelhof, de pastorij, ‘t 

Gerucht en het Park Bastijns moet grondig 

omgevormd worden tot één park met een 

duidelijke en geïntegreerde eigenheid.



8



9



10



11



12



13



14

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzsICvp_zWAhVDLhoKHbfuAIEQjRwIBw&url=https://www.openbaargroen.be/park-nieuwland-in-zwijndrecht-wint-beter-buurtgroen-award&psig=AOvVaw2oP36GcOczfJ3TguFBmqJj&ust=1508489447140351
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzsICvp_zWAhVDLhoKHbfuAIEQjRwIBw&url=https://www.openbaargroen.be/park-nieuwland-in-zwijndrecht-wint-beter-buurtgroen-award&psig=AOvVaw2oP36GcOczfJ3TguFBmqJj&ust=1508489447140351


15

2 De bruikbare ruimte tussen het NDC en 

de pastorij moet groot genoeg zijn om te 

kunnen spreken van een geheelvormend 

park.



16



17



18



19



20



21

3 Er moet een brug over de Laak in het park 

komen zodat het nieuw te vormen parkdeel 

‘t Gerucht en het Park Bastijns één geheel 

kunnen vormen.

Er moet worden onderzocht in hoeverre de 

Laak beter geïntegreerd kan worden in het 

park en in hoeverre die een functie rond 

waterberging kan opnemen
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4 Er moet worden onderzocht of en hoe er 

gewerkt kan worden aan een betere 

invulling en infrastructuur voor 

evenementen in het park.
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5 Er is de wens tot een rondwandeling in 

het hele park, die vooral gericht is op het 

interne van het park. Wel wordt er aandacht 

gevraagd voor de veilige doorgangfunctie 

van het park ter hoogte van de Karel Van 

Nijenlaan.
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6 Een speeltuintje voor de kleinste kinderen 

en– verspreid doorheen het park – speelse 

en avontuurlijke elementen voor de grotere 

kinderen.
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7 Het zou fijn zijn als de bruikbare ruimte in 

het park toeneemt. Daarbij wordt aandacht 

gevraagd voor meer banken, tafels, 

enzovoort.
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